
         VÝMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

K provedení úkonu je příslušný kterýkoliv úřad ORP (Obecní úřad obce s rozšířenou působností)
K výměně by mělo dojít vždy, pokud došlo ke ztrátě, odcizení či poškození původních registračních značek
K výměně registračních značek dojde na základě písemné žádosti vlastníka, provozovatele se souhlasem 

vlastníka, či zmocněnce na základě plné moci (nemusí být úředně ověřena).

ZTRÁTA - nutná výměna za nové registrační značky, aby nemohlo dojít ke zneužití těch původních; platí i v 

případě značky na přání (nelze vydat duplikát, vydají se značky nové, v případě značky na přání opět se 

správním poplatkem 5 000 Kč za tabulku).

ODCIZENÍ - co nejdříve po zjištění, že Vám byly registrační značky odcizeny, nahlašte tuto skutečnost na policii. 

S vozidlem bez registračních značek nesmíte jezdit, vystavujete se tak správnímu trestu pokuty a zákazu řízení. 

Po nahlášení události na policii co nejdříve navštivte registr vozidel.

POŠKOZENÍ - v případě poškození registrační značky je možné zažádat o její opětovné vyrobení. Poškozená 

registrační značka se odevzdává na registr vozidel, je zde uložena do doby výměny za novou, vyrobenou 

značku - vozidlo není možné do té doby využívat k jeho účelu na pozemních komunikacích.
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Použije se tiskopis: „Oznámení o ztrátě, zničení, odcizení tabulky s registrační značkou"
       „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“

K žádosti se vždy dokládá:
   - originál velkého technického průkazu vozidla TP
   - originál osvědčení o registraci vozidla (malého technického průkazu)
   - zbývající značka (pokud nebyly ztraceny či odcizeny obě)
   - protokol od Policie ČR (v případě odcizení registrační značky)
   - plná moc (pokud se nedostaví vlastník či provozovatel osobně, nemusí být úředně ověřená) 
   - platný doklad totožnosti

ZTRÁTA a ODCIZENÍ

automobil                                                                                                                                                                         450 Kč

motocykl nad 50 cm3, motorová tříkolka, čtyřkolka, přívěs, traktor,...                                                                250 Kč

POŠKOZENÍ

automobil, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, přívěs,... / 1 tabulka                                                                           600 Kč

Správní poplatek

Čučiak Jan
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Topičová Táňa, Mgr.
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